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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقد ِّمة
 

، وعلى آلِه وأصحابِه  معلِ ِم الناِس اخلرياحلمُد هلِل الذي بيدِه اخلرُي كلُّه، والصالُة والسالُم على 
 ، وبعد:واخلري أهِل احملبَّةِ 

من صحيحي البخاريِ  ومسلم، مما وردن فيها لفُظ  أحاديثن  فقد مجعُت يف هذه األربعين 
 تعريًفا وتنكريًا، ومل أزْد على هذا املصدِر تصريًفا آخر.  )اخلري(

 )اخلري(.  لفظُ ما كان فيها يربُط بينها   ،وهي خمتاراٌت متنوِ عٌة يف موضوعاٍت شّتَّ 
م، من كتاِب هللا ا أهُل اإلساللبناٍت يضُعهكونن لبنًة فيه، من بي وابتغيُت بذلك اخلري، ولت

 تعاىل، وسنَِّة رسولِه صلَّى هللا عليه وسلَّم. 
وفوائدن واستنباطاٍت  الغريِب الوارِد فيها، مع تعليقاتٍ  لُت من شروِح األحاديِث تفسرين ونق

 تفيُد القارئن إْن شاءن هللا. 
   وهللا ويلُّ التوفيق.

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1437حمرم 
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(1 ) 
 أهل األرض  خري 

 
 عن جابر بِن عبدهللا رضين هللا عنهما قال: 

يْب قالن   .  " األرضأنتم خرُي أهلِّ " : ينةلنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يومن احلُدن
 .ُتكم مكانن الشجرةُر اليومن ألنرنيبصِ مائة، ولو كنُت أُ وكنا ألًفا وأربعن 

 
 .(1856واللفُظ له، صحيح مسلم ) (3923صحيح البخاري )

 
على ابيعن الصحابُة رسولن هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمن حتتها اليت الشجرُة الشجرُة املقصودُة هي 
ثِت احل ركةِ راِر ِمن املعمناجزِة قـُرنيٍش وعدِم الف يبينة  وكانت رب،إذا حدن ذكرها قد و ، أبرِض احلُدن

ِإْذ يـُبناِيُعوننكن حتنْتن عنِن اْلُمْؤِمِنين  لنقنْد رنِضين اّللَُّ سورِة الفتح: }( من 18ربُّنا يف اآليِة )
 قصدوهنا ويصلُّون عندها.قطعنها عمُر رضين هللا عنه عندما بلغنُه أن الناسن ين و  ،{الشَّجنرنةِ 

 
(2 ) 

 خري القرون
 

 ]بن مسعود[ رضين هللا عنه، عن النبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:  عن عبدهللا
ومييُنُه  ُق شهادُة أحدِّهم مييَنه، أقواٌم َتسبِّ  ذين يَ ُلوََنم، مث جييءُ خرُي الناسِّ قرين، مث ال"

 ". شهادَته
 

 .(2533واللفُظ له، صحيح مسلم ) (2509صحيح البخاري )
 

 . القروِن قرنُه صلَّى هللا عليه وسلَّم، واملراُد أصحابهاتفقن العلماُء على أن خرين 
 . لُف مع شهادتههذا ذمٌّ ملن يشهُد وحي"مث جييُء أقوام...": 



4 
 

 .(1) أنه جيمُع بي اليمِي والشهادة، فتارًة تنسبُق هذه، واترًة هذه ومعَنن احلديث،
 

(3 ) 
 نعيم اجلنة 

 
 النبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:عن أيب هريرةن رضين هللا عنه، عن 

 ".َلقاُب قوٍس يف اجلنة، خرٌي مما َتطلُع عليه الشمُس وَتغرب"
 

 (.2640)  صحيح البخاري
 

. وقابُ   .(2)قوس: كنايٌة عن القرب  قابن الرجُل: قـنُربن
 .(3) ويعين: خرٌي من الدنيا وما فيها

 
(4 ) 

 اجلنة والنار 
 

 عن أنِس بِن مالٍك قال:
 ، مث قال: لنِة املسجديِه ِقبنلن ِقب، فأشارن بيدن ى لنا النبُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم، مث رنِقين املنربصلَّ 

َلةِّ هذا اجلدار، فلم  بار، ممثَّلَتنيِّ يف قِّ َة والنَّ ُذ صلَّيُت لكُم الصالة، اجلنَّ اآلن، من لقد رأيتُ "
 . . ثالثً " والشر   اخلريِّ  يف  كاليومِّ  َأرَ 

 
 .(. وأيين احلديُث مطوًَّل 2359واللفُظ له، صحيح مسلم ) (716صحيح البخاري )

 

 . 85/ 16ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 1) 
 . لسان العرب، ابب قوب ( 2) 
 . 6/14الباري فتح ( 3) 
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 . (4)ممثَّلتي: مصوَّرتي، أو مثاُُلما

 
(5 ) 

 ارةاالستخ 
 

 عن جابر بِن عبدهللا رضين هللا عنهما قال: 
السورةن من   يُعلِ ُمنا يف األموِر كما  الستخارةن  يُعلِ ُمنا كان رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم

 : القرآِن، يقول
  إين أسَتخريُكَ  : اللهمَّ يُقل، مث ل ن غريِّ الفريضةفلريَكْع ركعتنيِّ مِّ  رِّ مَّ أحدُكم ابألمإذا ه"
العظيم، فإنك َتقدُِّر وال َأقدِّر، وَتعَلُم   ن فضلِّكَ مِّ  تِّك، وأسأُلكَ بُقدرَ  ك، وأسَتقدُِّركَ لمِّ بعِّ 

ُم الغ ، وأنتَ وال َأعَلم تَعَلُم أنَّ هذا األمَر خرٌي يل يف ديين  كنَت   إنْ  . اللهمَّ يوبعالَّ
ل: عاجأو قالبةِّ أمري، وَمعاشي وعاق ْرهُ  ،يل ، فاقُدْرهُ هِّ لِّ أمري وآجِّ يل، مث ابرِّْك يل   ويس ِّ

: يف أوقالاألمَر شرٌّ يل، يف ديين وَمعاشي وعاقبةِّ أمري،  كنَت َتعَلُم أنَّ هذا  فيه، وإنْ 
لِّه، فاصرِّْفهُ  لِّ أمري وآجِّ ضِّين  رْ كان، مث أَ   واصرِّْفين عنه، واقُدْر يل اخلرَي حيثُ  ، عين ِّ  عاجِّ

 .  "به
 ه".وُيَسم ِّي حاجتَ ": قال

 

 (.1109صحيح البخاري )
 
 بعلمك.ريُكن بعلمك: أي: أطلُب خريكن مستعيًنا تخأس

 .(5)وأستقدرك: أي: أطلُب منكن أن جتعلن يل قدرًة عليه
 

 

 . 4/295النهاية يف غريب احلديث ( 4) 
 . 2/483ذي ينظر حتفة األحو ( 5) 
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(6 ) 
 اهلداية

 
عن سهِل بن سعد، أن رسولن هللا صلَّى هللُا عليه وسلَّمن قال لعليِ  بِن أيب طالٍب رضين هللا  

 عنه: 
ا، خرٌي لَك مِّ ألْن يَهدَي هللاُ "  ". من أْن يكوَن لَك مُحُر الن َّعَ بَك رجالا واحدا
 

(، ولفظهما  2406، ومسلم كذلك )(3498جزٌء من حديٍث رواُه البخاريُّ يف صحيحه )
 . سواء

 
محُر النـَّعنم: هي اإلبُل احلُمر، وهي أنفُس أمواِل العرب، يضربون هبا املثلن يف نفاسِة الشيء، 

 .(6)وأنه ليس هناكن أعظُم منه
 

(7 ) 
 خري الناس 

 
 عيد اخلُدريِ  رضين هللا عنه قال:يب سعن أ

 ؟  أيُّ الناِس خري ،: اي رسولن هللاجاء أعرايبٌّ إىل النبِ  صلَّى هللاُ عليه وسلَّم فقال
عْ  بنفسهِّ  رجٌل جاهدَ "قال:  عابِّ يَ ومالِّه، ورجٌل يف شِّ عبُد ربَّه، ويدَُع الناَس من  ٍب مَن الش ِّ

 . "شر ِّه
 

 .(1888لم )ه، صحيح مس واللفُظ ل (6129صحيح البخاري )
 

 

 . 15/178شرح النووي على صحيح مسلم ( 6) 
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 : ذلك  ويف ،على الختالط العزلةِ  بتفضيلِ  ملن قالن  فيه دليلٌ قالن اإلماُم النوويُّ رمحنُه هللاُ تعاىلن
  السالمةِ  رجاءِ  بشرطِ  ،أفضل أن الختالطن  العلماءِ  وأكثرِ  ي ِ الشافع فمذهبُ  ،مشهور  خالفٌ 

أبنه   عن هذا احلديثِ  اجلمهورُ  وأجابن  ،أفضل أن العتزالن  طوائفن  ومذهبُ  ،من الفنت
 ول يصربُ  ،منه الناسُ  مُ سلن أو هو فيمن ل ين  ،واحلروب  الفنتِ  زمنِ  يف على العتزالِ  حممولٌ 
   .ذلك من اخلصوص أو حنوُ  ،عليهم

 والزهادِ  والتابعي والعلماءِ  الصحابةِ  ومجاهريُ  ،عليهم هللا وسالمهُ  صلواتُ  وقد كانت األنبياءُ 
  ، ىاملرضن  وعيادةِ  ،واجلنائز واجلماعةِ  اجلمعةِ  كشهودِ   ،الختالط منافعن  صلونفيح ،خمتلطي

  .ذلك  وغريِ  ،كرالذ ِ  قِ لن وحِ 
 النفرادُ  بل املرادُ  ،اخصوصً  عبِ الش ِ  نفسن  وليس املرادُ  ،بي جبلي فهو ما انفرجن  ،بعْ وأما الش ِ 
 . (7)ابً غال عن الناسِ  ألنه خالٍ  ؛مثاًل  عبن الش ِ  وذكرن  ،والعتزال

 
(8 ) 

 اجلهاد 
 

 عن أنس بِن مالٍك رضين هللا عنه، عن النبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:
 ". حة، خرٌي من الدنيا وما فيهاَلَغدوٌة يف سبيلِّ هللاِّ أو َرو "
 

 .(، واللفُظ لألول1883، 1881، صحيح مسلم )(2639صحيح البخاري )
 
   .النهار إىل آخرِ  من الزوالِ  السريُ  :وحةوالرَّ  ،إىل الزوال النهارِ  أولن  السريُ  :دوةالغن 

ها لو  الدنيا كل ِ  من نعيمِ  خريٌ  ،هللا وثواهبما  سبيلِ  يف والروحةِ  الغدوةِ  أن فضلن  : احلديثومعَنن 
 .(8) ابق اآلخرةِ  ونعيمُ  ،ألنه زائل ؛ هاهبا كل ِ  هُ من تنعُّ  رن وتصوَّ  نسانٌ كها إملن 
 

 

 . 13/34شرح النووي على صحيح مسلم ( 7) 
 . 26/ 13ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 8) 
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(9 ) 
 الشهيد

 
 صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال: هللا عنه، عن النب ِ   عن أنس بِن مالٍك رضين 

، إالَّ  َع إىل الدُّنيا وأنَّ له الدُّنيا وما فيهارجِّ يَ  أنْ  ُسرُّهُ ، يَ خري ، له عند هللاِّ ميوتما من عبٍد "
نيا فُيقَتَل مرَّةا أخرَ أن يَ  سرُّهُ ، فإنَّه يَ ن فضلِّ الشَّهادةا يَرى مِّ مَ ، لِّ الشَّهيد َع إىل الدُّ  ". ىرجِّ

 
 .(، واللفُظ لألول1877، صحيح مسلم )(2642صحيح البخاري )

 
 ى من فضِل الشهادة. هذا ملا يرن 

اجلهاد، فلذلك عظمن فيه   ليس يف أعماِل الربِ  ما تُبذنُل فيه النفُس غريُ قالن ابُن بط اٍل رمحنُه هللا: 
 . (9)الثواب 

 
(10 ) 

 التزكية 
 

ابيعِت النبَّ صلى هللا عليه   امرأٌة من األنصارِ  – عالءِ عن خارجةن بِن زيد بِن ثبت، أن أمَّ ال
  :-وسلَّم 

فوجعن وجعنُه الذي ، لنا عثماُن بُن مظعون، فأنزلناُه يف أبياتنا  رعنًة، فطارن قُ  املهاجرونن  سمن اقتن  أنَّهُ 
ن فيه ن ُتويف ِ ، فقلُت:  عليِه وسلَّمهللِا صلَّى هللاُ  رسولُ  وُغسِ لن وُكفِ نن يف أثواِبه، دخلن ، فلمَّا تويف ِ

 .  رمحُة هللِا عليكن اي أاب السائب، فشهاديت عليك: لقد أكرمكن هللا
   "؟وما يُدريكِّ أنَّ هللاَ أكرَمه": لنبُّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمفقال ا
 ؟  ُه هللامرِ ، فمن ُيكاي رسولن هللا : أبيب أنتن فقلتُ 

 

 . 6/32فتح الباري ( 9) 
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،  لُه اخلري، وهللاِّ ما أدري، وأان رسوُل هللا إين ألرجو ، وهللاِّ أمَّا هو فقد جاَءُه اليقنيُ "فقال: 
 .  "ما يُفَعُل يب

ُه أبدً قالت  ا.  : فوهللِا ل أُزكِ ي أنحًدا بعدن
 

 (.1186)صحيح البخاري 
 

 حصلن يف نصيبنا من املهاجرين.طارن لنا عثماُن بُن مظعون: أي: 
 وطرُي كلِ  إنساٍن نصيبه. 

 .(10) وكان من األغنياء  عنه سنةن ثالٍث للهجرة.وكات وفاُة ابِن مظعوٍن رضين هللا

 
(11 ) 

 خري اآلخرة
 

 عن أنٍس رضين هللا عنه: 
ف عليه وسلم يف غداٍة ابردةخرجن النبُّ صلى هللا   ، فقال: قندرون اخل، واملهاجرون واألنصاُر حين

رَ والْ  لألنصارِّ  فاغفِّرْ       هاخلرَي خرُي اآلخر   اللهمَّ إنَّ "  "هُمهاجِّ
 :  فأجابوا

 ا على اجلهاِد ما بنِقينا أبد      دا الذين ابيعوا حممَّ  حننُ 
 

 .(1805واللفُظ له، صحيح مسلم ) (6775صحيح البخاري )
 

قال احلافُظ ابُن حجر رمحنُه هللا: وفيه أن يف إنشاِد الشعِر تنشيطًا يف العمل، وبذلكن جرْت 
 .  (11)عادهتم يف احلرب، وأكثُر ما يستعملون يف ذلك الرجنز

 

 . 12/411، 9/311ينظر فتح الباري ( 10) 
 . 7/395الباري فتح ( 11) 
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(12 ) 
 أبواب اجلنة

 
 عن أيب هريرةن قال: مسعُت رسولن هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمن يقول:

اي   :-يعين اجلنَة  -شيٍء من األشياءِّ يف سبيلِّ هللا، ُدعَِّي من أبوابِّ ن َجنيِّ مِّ و َمن أنفَق زَ "
   . هذا خريٌ  ،عبَد هللا

ن أهلِّ اجلهادِّ ُدعَِّي مِّ  ن مِّنكان  ، ومَ ن اببِّ الصالةفَمن كان من أهلِّ الصالةِّ ُدعَِّي مِّ 
ن أهلِّ ، وَمن كاَن مِّ كان مِّن أهلِّ الصدقةِّ ُدعَِّي مِّن اببِّ الصدقة  اببِّ اجلهاد، وَمن

 .  "نواببِّ الراي   بِّ الصيامِّ ن ابالصيامِّ ُدعَِّي مِّ 
   .ن ضرورة: ما على هذا الذي يُْدعنى ِمن تلكن األبواِب مِ أبو بكر فقالن 

 ؟   اي رسولن هللاها أحدٌ منها كل ِ  وقال: هل يُْدعنى
 ". وأرجو أن تكوَن منهم اي أاب بكر  نعم،"قال: 

 
 .(، واللفُظ للبخاري1027، صحيح مسلم )(3466صحيح البخاري )

 
 املراُد ابلزوجي: إنفاُق شيئِي من أيِ  صنٍف من أصناِف املاِل من نوٍع واحد. 

: هذا خرٌي من ا ليس :هذا خري  .خلريات، والتنويُن فيه للتعظيماسمن التفضيل، بل املعَنن
 الباب. وفائدته: زايدُة ترغيِب السامِع يف طلِب الدخوِل من ذلكن 

"، )ما(  ن ضرورةما على هذا الذي يُْدعنى ِمن تلكن األبواِب مِ وقوُل أيب بكٍر رضي هللا عنه: "
ك األبواِب إْن  ل ضرورةن على من ُدعين من ابٍب واحٍد من تل هنا انفية، و)ِمن( زائدة، ويعين: 

 . وهذا نوُع متهيٍد لسؤالِه التايل.املقصود، وهو دخوُل اجلنة  مل يُدْعن من سائرها؛ حلصولِ 
   احلديث: أن كلَّ عامٍل يُدعنى من ابِب ذلك العمل. ومعَنن 

 ٌر بقلَِّة منن يُدعنى من تلكن األبواِب كلِ ها.ويف احلديِث إشعا
ا؛ لكثرِة منن جيتمُع له  ُع به من األعماِل املذكورة، ل واجباهتُ وَّ طن وفيه إشارٌة إىل أن املرادن ما يُت

 .، فقلَّ منن جيتمُع له العمُل جبميِع أنواِع التطوعات العمُل ابلواجباِت كلِ ها، خبالِف التطوعات 
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مث منن جيتمُع له ذلك إمنا يُدعنى من مجيِع األبواِب على سبيِل التكرمِي له، وإل فدخولُه إمنا  
 .(12)ابُب العمِل الذي يكوُن أغلبن عليه. وهللا أعلم من ابٍب واحد، ولعلَُّه يكونُ 

 
(13 ) 

 مناديل سعد
 

 الرباِء ]بِن عازٍب[ رضين هللا عنه قال:عن 
ن ليِنها،  ا وينعجنبون مِ مينسُّوهنن  أصحابهُ  ُحلَُّة حرير، فجعلن  من ى هللُا عليه وسلَّ أُهدينْت للنبِ  صلَّ 

 : فقال
 . "ن لنيِّ هذه؟ َلمناديُل سعدِّ بنِّ ُمعاٍذ خرٌي منها وألنَي مِّ  عَجبونأتَ "
 

 .(2469أنس ) من حديثِ ، وصحيح مسلم (3591صحيح البخاري )
 

 .(13)خنصَّ املناديلن ابلذكِر لكوهِنا مُتتنهن، فيكوُن ما فوقها أعلى منها بطريِق األنوىلن 
 

(14 ) 
 الطعام والسالم

 
 ما: عن عبدهللا بن عمرو رضين هللا عنه 

 ؟أن رجاًل سألن النبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم: أيُّ اإلسالِم خريٌ 
 ".الطعام، وَتقرأُ السالم، على َمن عرفَت وَمن مل تعرفُتطعُِّم قال: "

 
 . (. ولفظهما سواء39، صحيح مسلم )(12صحيح البخاري )

 

 . 7/28، 4/112ابختصار من فتح الباري ( 12) 
 . 10/291فتح الباري  (13) 
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 فيه احلثُّ على إطعاِم الطعاِم واجلود.
. فالقصُد من مشروعيتِه حتصيُل األلفِة بي  والتواددوإفشاُء السالِم سبٌب للتحابِب 

 .(14)املسلمي
 

(15 ) 
 خري املسلمني

 
 عن عبدهللا بن عمرو بِن العاص قال: 

 إن رجاًل سألن رسولن هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: أيُّ املسلمين خري؟
 ".من َسلَِّم املسلموَن مِّن لسانهِّ ويدهقال: "

 
 . واللفُظ له (40م )مسل  صحيح (، 6119صحيح البخاري )

 
 .(15)صَّ اليدن ابلذكِر ألن معظمن األفعاِل هباوخن  ن مل يؤِذ مسلًما بقوٍل ول فعل.معناُه من 

 
(16 ) 

 احلياء
 

 عن عمرانن بِن ُحصٍي قال: قالن رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم:
 ". احلياُء خرٌي كلُّه"
 

 (.37)صحيح مسلم 

 

 . 2/10، شرح النووي على صحيح مسلم 7/383ينظر حتفة األحوذي  (14) 
 . 2/10ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (15) 
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 محلهُ  فأشكلن  ،ل خبري، ول أييت إا كلهخريً  ا كونهُ وأم  كالٍم نفيس:   قال احلافُظ ابُن حجر يف

 خاللِ  على اإلوحيملهُ  ،املنكرات  من يرتكبُ  عن مواجهةِ  هُ صاحبن  ألنه قد يصدُّ  ؛على العموم
  ؟احلقوق ببعضِ 

ه  عن نشأُ الذي ين  واحلياءُ  ،اشرعي   ما يكونُ  يف هذه األحاديثِ  ابحلياءِ  أن املرادن  :واجلواب 
  ملشاهبتهِ  ،عليه حياء قُ طلن وإمنا يُ  ، ومهانة بل هو عجزٌ  ، اشرعي   ليس حياءً  ابحلقوقِ  خاللُ إلا

  .(16) القبيح على تركِ  بعثُ ين  لقٌ وهو خُ  .الشرعي   للحياءِ 
علماُء النفِس يف عصران بي احلياِء  قلت: الذي يعنيِه ابُن حجر رمحنُه هللا، هو ما يفر ُِق 

 قد يكفُّ صاحبنُه عن هُ ود، واخلجُل مرض، أو قد يكوُن مرًضا؛ ألنواخلجل، فاحلياُء حمم
 واجباته. 

فيه   يكونُ  أن اخلرين  ، لقهن خُ مِ  ن كان احلياءُ إىل أن من  شرين أ أن يكونن  وحيتملُ  قال احلافظ:
أو  ،من اخلري له ابحلياءِ  ما حيصلُ  يف جنبِ  ،كرمنه مما ذُ  يقعُ  ما لعلهُ  فيضمحلُّ  ،أغلب
 ابلذاتِ  منه اخلريُ  فيكونُ  ،إليه اخلريِ  ا جللبِ سببً  يكونُ  ، به صاحبه قن وختلَّ  عادةً  صارن إذا  لكونهِ 

 .والسبب
هو الذي   بُ املكتسن  احلياءُ ويف كالٍم مفيٍد أيًضا نقلن كالمن أيب العباِس القرطبِ  رمحنُه هللا قوله: 

منه فإهنا   ن كان فيه غريزةٌ أن من غري  ،به دون الغريزي   فُ وهو املكلَّ  ، من اإلميان الشارعُ  هُ جعلن 
ى هللا عليه  صلَّ  وكان النبُّ  :قال .اغريزً  حّت يصرين  ابملكتسبِ  نطبعُ وقد ين  ،بعلى املكتسن  عينهُ تُ 
، وكان يف احلياِء  درهامن العذراء يف خِ  حياءً  أشدَّ  فكان يف الغريزي ِ  ، له النوعان مجُِعن  م قدسلَّ و 

 .(17)ى هللا عليه وسلَّماملكتسنِب يف الذروِة العليا صلَّ 
 

 
 
 

 

 . 10/522فتح الباري  (16) 
 . املصدر السابق  (17) 
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(17 ) 
 الرفق 

 
 هللا عليه وسلَّم:رسوُل هللا صلَّى عن جريِر بِن عبدهللا قال: قالن 

 ". َمن ُُيَرمِّ الر ِّْفَق ُُيَرمِّ اخلريَ "
 

 (.2592صحيح مسلم )
 

 فيه فضُل الرفق، واحلثُّ على التخلُّق، وذمُّ العنف، والرفُق سبُب كلِ  خري.
، ما ل يتأتَّى  ويسهِ ُل من املطالب من األغراض،معناه: يتأتَّى به  وقال القاضي ]عياض[:

 .(18)بغريه
 

(18 ) 
 أفعال الب  

 
 عن حنكيِم بِن حزاٍم قال:

 ؟قلت: اي رسولن هللا، أشياءن كنُت أفعُلها يف اجلاهلية
 قالن هشاُم ]بُن ُعروة[: يعين أتربَُّر هبا. 

 ".اخلري مِّن لَك أسلمَت على ما أسلفَت " ى هللا عليه وسلَّم:فقالن رسوُل هللا صلَّ 
 .يِة إل فعلُت يف اإلسالِم مثلنهل أدنُع شيًئا صنعتُه يف اجلاهل  قلت: فونهللا

 
 .واللفُظ له (123صحيح مسلم )(، 2107صحيح البخاري )

 
 التربُّر: فعُل الرب ، وهو الطاعة. 

 

 . 16/145شرح النووي على صحيح مسلم  (18) 
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ثن على ظاهره، وأنه إذا أسلمن الكافُر وقد ذهب ابُن بط اٍل وغريُه من احملقِ قي، إىل أن احلدي
تعاىلن أن يتفضَّلن  ... وهللِ اإلسالم، يُثاُب على ما فعلنُه من اخلرِي يف حاِل الكفروماتن على 

 .(19)على عبادِه مبا يشاء، ل اعرتاضن ألحٍد عليه
و أسلمن مل يعتدَّ ول، قال اإلماُم النوويُّ رمحنُه هللا: وأما قوُل الفقهاء: ل يصحُّ من الكافِر عبادة

فإْن أقدمن   لثواِب اآلخرة.هبا، فمراُدهم أنه ل يعتدُّ له هبا يف أحكاِم الدنيا، وليس فيه تعرٌُّض 
ُردَّ قولُه هبذه السنَِّة الصحيحة.  يف اآلخرة، قائٌل على التصريِح أبنه إذا أسلمن ل يُثاُب عليها

 . (20) دنيا... ال يف أحكامِ دُّ ببعِض أفعاِل الكفاِر عتن وقد يُ 
 

(19 ) 
 الناس معادن 

 
 عن أيب هريرةن رضين هللا عنه، عن رسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:

دوَن خرَي  ُقهوا، وتَ دوَن النَّاَس معادن، خيارُهم يف اجلاهليَّةِّ خيارُهم يف اإلسالمِّ إذا ف َ تَ "
اسِّ ذا الوجهني، الَّذي أييت هؤالءِّ   النَّ دوَن شرَّ ، وتَ له كراهية همالنَّاسِّ يف هذا الشَّأنِّ أشدَّ 
 ".بوجه، وأييت هؤالءِّ بوجه

 
 .(، واللفُظ لألول2526، صحيح مسلم )(3304صحيح البخاري )

 
  .واإلمرة الوليةِ يف  : أي"  خرين النَّاِس يف هذا الشَّأندونن وجتن "

 ةِ املشقَّ  لِ حتمُّ  من جهةِ  ، اإلمرة مكروه يف عهدةِ  أي أن الدخولِ  :" هم له كراهيةأشدَّ " :وقوله
  ، ابلعدل العملِ  ملا فيه من صعوبةِ  ،والدين ابلعقلِ  صفُ له ممن يتَّ  الكراهةُ  وإمنا تشتدُّ  ،فيه

 

 . 2/140ينظر شرح النووي على صحيح مسلم  (19) 
 . 2/142املصدر السابق  (20) 
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 به من حقوقهِ   للقائمِ هللا تعاىلن  عليه من مطالبةِ  بُ وملا يرتتَّ  ،الظلم على رفعِ  الناسِ  ومحلِ 
 .(21) هربَّ  قامن من  ن خافن من  ةُ ى خرييَّ ول خيفن  .عباده وحقوقِ 

.." قال القرطب: إمنا كان ذو الوجهي شرَّ الناس؛ ألن حالنُه  دونن شرَّ النَّاِس ذا الوجهيوجتن "
 . (22)للفساِد بي الناس" دخلٌ متملِ ٌق ابلباطِل وابلكذب، مُ حاُل املنافق، إذ هو 

 
(20 ) 

 ولو حلف  اخلرُي أوىَل 
 

 هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:األشعريِ  رضين هللا عنه، أن رسولن عن أيب موسى 
فأَرى غريَها خرياا منها، إال أتيُت الذي   ال أحلُف على مينيٍ  -إْن شاَء هللُا  -إين وهللاِّ "

 ". هو خرٌي وحتلَّلُتها
 

 . (1649، ومسلم كذلك )(2964جزٌء من حديٍث رواه البخاريُّ يف صحيحه )
 

منا حيصُل الذي يقتضيِه إىل اإلذن، فيصرُي حالًل. وإ معَنن "حتلَّلُتها": فعلُت ما يننقُل املنعن 
 .(23)ذلك ابلكف ارة

 
(21 ) 

 اخلري والشر
 

 عن حذيفةن بِن اليماِن قال: 

 

 . 10/475فتح الباري  (21) 
 . 6/144املصدر السابق  (22) 
 . 11/611فتح الباري  (23) 
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  لُهُ أسأ وكنتُ  ،عِن اخلري لونن رسولن هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّمن كان الناُس ينسأ
 أن يُدرِكنين، فقلُت:  خمافةن  الشر ِ  عن

، فجاءان هللاُ هبذا اخلريكن    ، إان  اي رسولن هللا   ؟شر   ، فهل بعدن هذا اخلرِي منا يف جاهليٍة وشر 
 .  "نعم"قال: 
 ؟ من خري الشر ِ  : وهل بعدن ذلكن قلتُ 

 .  "، وفيه َدَخنٌ نعم"قال: 
ُنه؟    قلُت: وما دنخن

 .  " قوٌم يَ ْهُدوَن بغريِّ َهديي، َتعرُِّف منهم وتُنكِّر"قال: 
 ؟ شر   ن: فهل بعدن ذلك اخلرِي مقلتُ 

 .  " فيها ذفوهُ م إليها قَ ، َمن أجابَ َهنَّم، ُدعاٌة على أبوابِّ جنعم"قال: 
   .م لناِصْفهُ  ، قلُت: اي رسولن هللا

َنتِّنا "قال:  لَدتِّنا، ويتكلَّموَن أبلسِّ  .  "هم من جِّ
 ؟ أدرنكين ذلك  ُرين إنْ مأتقلُت: فما 

 .  "لَزُم مجاعَة املسلمنَي وإماَمهمتَ "قال: 
 ؟ ُلم مجاعٌة ول إمام يكنْ  مل قلُت: فإنْ 

  املوُت وأنتَ  ، حىت يُدرَِّككَ ، ولو أن تَ َعضَّ أبصلِّ شجرةفاعَتزِّْل تلك الفَِّرَق كلَّها"قال: 
 ". لكعلى ذ

 
 .(1847واللفُظ له، صحيح مسلم ) (3411صحيح البخاري )

 
 ول يزولن  ،عضها لببعضُ  القلوبُ  هنا أن ل تصفون ن: كدورٌة إىل سواد. قالوا: واملراُد الدخن 
  ءإىل ما كانت عليه من الصفا ول ترجعن  ،ها خبثُ 

   . هللا عنه  عبد العزيز رضين  عمر بنِ   أايمُ  بعد الشر ِ  ابخلريِ  املرادُ   :قيل عياض: قال القاضي
   .هللا عنه عبد العزيز رضين  بعد عمر بنِ  األمرُ  املرادُ  ":نكرمنهم وتُ  تعرفُ "  :بعده قولهُ 

  . والطريقة والسريةُ  اُليئةُ   هديي" اُلدي:ويهتدون بغريِ " :مسلَّ ه و ى هللا عليقوله صلَّ 
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قال   " فيها من أجاهبم إليها قذفوهُ  ،مجهنَّ  على أبوابِ  دعاةٌ " :م ى هللا عليه وسلَّ قوله صلَّ 
 .امطةر والق اخلوارجِ ، كأو ضالل يدعو إىل بدعةٍ  ن األمراءِ ن كان مِ من  هؤلءِ  :العلماء

 وعملن  فسقن  وإنْ  طاعتهِ  ووجوبُ  ،املسلمي وإمامهم مجاعةِ  لزومُ  :هذا حذيفةن  ويف حديثِ 
   .معصية يف غريِ  طاعتهُ  فتجبُ  ،ذلك  وغريِ  األموالِ  ن أخذِ مِ  ،املعاصي

  وقد وقعتْ  ،هبا  اليت أخربن  وهي هذه األمورُ  ،مى هللا عليه وسلَّ هللا صلَّ  لرسولِ  وفيه معجزاتٌ 
 .(24)هاكلُّ 
 

(22 ) 
 التصدق ابلثلث 

 
 قال: رضين هللا عنه  بِن أيب وق اصٍ  سعدعن 

 :تزمننن حنجَِّة الونداِع، فقل  يبتندَّ هللا صلَّى هللُا عليه وسلَّم ينعوُدين ِمن ونجنٍع اش جاءان رسولُ 
 مايل؟   لُثنيثصدَُّق بٌة يل، أفأت، ول ينرُِثين إل ابنى، وأان ذو ماليب ما ترن  بلغن 

 .  "ال"قال: 
 ر؟ ت: ابلشَّطل ق

 .  "ال"قال: 
 ؟ : الثُـُّلثقلت
  ولن ، كفَّفوَن الناسعالةا يَت رَُهمخرٌي مِّن أْن َتذ ، أغنياء، أْن َتدََع ورَثَتَك ُث كثري الثُّل": قال

ْرتَ  ،َه اّللَّ َتغي با وجتبةا قفَِّق نفتُن  ." تِّكرأامعليها، حىت ما َتَعُل يف يفِّ  إال ُأجِّ
 

 .لفُظ لألول(، وال1628، صحيح مسلم )(5344صحيح البخاري )
 

 الناسن يف أكفِ هم.يتكفَّفون: يسألون 

 

 . مع شيء من الختصار  12/236شرح النووي على صحيح مسلم  (24) 
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  والوصية، قال أصحابنا  بي الورثةِ  العدلِ  مراعاةُ  يف هذا احلديثِ قالن اإلماُم النووي: 
ا، وإن  عً تربُّ  ابلثلثِ  أن يوصين  استحبَّ  أغنياءن  إن كانت الورثةُ  :هم من العلماءوغريُ  ]الشافعيُة[
 .من الثلث أن ينقصن  استحبَّ  كانوا فقراءن 

 القريبِ  صلةن   على الورثة، وأنَّ  إىل األقارب، والشفقةِ  األرحام، واإلحسانِ  على صلةِ  حثٌّ ه وفي
 .من األبعد إليه أفضلُ  واإلحسانن  األقربِ 

 .   اخلرييف وجوهِ  اإلنفاقِ  فيه استحبابُ و 
   .تهبنيَّ  على عملهِ  ثابُ ات، وأنه إمنا يُ ابلني   وفيه أن األعمالن 

 هللا تعاىل.   به وجهن  عليه إذا قصدن  ثابُ يُ  على العيالِ  فيه أن اإلنفاقن و 
 .(25)عليه ثابُ طاعة، ويُ  هللا تعاىل صارن  به وجهُ  دن صِ إذا قُ  وفيه أن املباحن 

 
(23 ) 

 خري اليدين
 

 ، عن النبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:عن حنكيم بِن حزاٍم رضين هللا عنه
، ومن اليُد الُعليا خرٌي " من اليدِّ السُّفَلى، وابدْأ مبن َتعول، وخرُي الصدقةِّ عن ظهرِّ غًِّنا
 ". ستَ ْغنِّ يُ ْغنِّهِّ هللاُ ، ومن يَ ستعفِّْف يُعِّفَُّه هللايَ 
  

 .(1034واللفُظ له، صحيح مسلم ) (1361صحيح البخاري )
 

  السائلة. اليُد العليا هي املنفقة، والسفلى هي
  واجملِد ونيُل الثواب. واملراُد ابلعلوِ  علوُّ الفضلِ 

  .عن السؤال أي ميتنعْ  ف:من يستعفو 
   .فاقته ودفعِ  ، وجهه  بصيانةِ  على استعفافهِ  نه جيازيهِ أأي  :هللا هُ يعفُّ 

   .ن سواهعمَّ  أي ابهللِ  :ستغنومن ين 

 

 . 11/77خمتصر من شرح النووي على صحيح مسلم  (25) 
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 . النفس غَنن فإن الغَنن  ،الغَنن  يف قلبهِ  وخيلقُ  ،ستغين به عن السؤالما ين  أي يعطيهِ  :غنهيُ 
  ، عن الناس على الستغناءِ  احلضُّ و  يف وجوِه الطاعات، احلديِث احلثُّ على اإلنفاقِ  ويف

 .(26) هللا ما يرزقهُ   وانتظارِ  ،على هللا والتوكلِ  عن سؤاُلم ابلصربِ  فِ والتعفُّ 
 

(24 ) 
 املفاضلة بني الغين والفقري 

 
 الساعديِ  قال[:عن سهل ]بن سعد 

   ؟"ما تقولون يف هذا" م فقال:  عليه وسلَّ ى هللامرَّ رجٌل على رسوِل هللِا صلَّ 
 .  منعتن أن ُيس  قالن  ، وإنْ ُيشنفَّع  ، وإن شنفنعن أنْ كنحيُن بن أنْ خنط قالوا: حريٌّ إنْ 
   "؟ما تقولون يف هذا"فقال:  ، فمرَّ رجٌل من فقراِء املسلميقال: مث سكتن 
 .  منعت ل ُيسْ  قال أنْ  ، وإنْ فَّعل ُيشن  شنفنعن أنْ  ، وإنْ كنحل يُن  خطبن أنْ  قالوا: حريٌّ إنْ 

 . " ن ملءِّ األرضِّ مثَل هذاهذا خرٌي مِّ "م: ى هللا عليه وسلَّ فقال رسوُل هللِا صلَّ 
 

 (.4803صحيح البخاري )
 

 الغين.هذا الفقرُي خرٌي من ملِء األرِض مثلن هذا أي: 
كور، ول يلزُم من ذلكن قن تفضيُل الفقرِي املذكوِر على الغينِ  املذ طلِ أُ قال احلافُظ ابُن حجر: 

 .(27)تفضيُل كلِ  غينٍ  على كلِ  فقري
 

 
 
 

 

 . 11/304، وفتح الباري 125، 7/124مستفاد من شرح النووي على صحيح مسلم  (26) 
 . 9/136فتح الباري  (27) 
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(25 ) 
 املال الصب خري من 

 
 عن أيب سعيد اخلُدريِ  رضين هللا عنه: 

 ،فأعطاهم مث سألوهُ  ،فأعطاهم  صلَّى هللُا عليِه وسلَّمن األنصاِر سألوا رسولن هللاِ أننَّ انًسا من 
  : قال ما عندهُ  دن فِ حّت إذا نن 

غنِّ يُغنِّهِّ ستَ ن يَ ومَ  ،ن يستعفِّْف يُعِّفَُّه هللاُ ومَ  ، عنكم ن خرٍي فلن أدَّخَرهُ عندي مِّ  ما يكنْ "
ُْه هللاُ  صبِّْ ن يَ ومَ  ،هللاُ   . "من الصَّب  وأوسعُ  عطَِّي أحٌد من عطاٍء خريٌ وما أُ  ، ُيصب ِّ
 

 (، واللفُظ له. 1053(، صحيح مسلم )1400صحيح البخاري )
 

 ديث، وذكُر فوائدن له. سبقن شرُح بعِض ألفاِظ احل
   .له الرزق إىل أن حيصلن  ويصربْ  ،السؤال على تركِ  هُ نفسن  أي يعالْ  :ومن يتصربَّ 

  ، ةالشدَّ  لِ لتحمُّ  نن ذعِ له ويُ  حّت تنقادن  نه من نفسهِ وميك ِ  ،يه فإنه يقو ِ  : أي " هللا هُ يصرب ِْ "وقوله 
   .مبطلوبه هُ رن ظفِ فيُ   ،هللا معه فعند ذلك يكونُ 

يف  ما تكرهُ  ها بفعلِ لزامُ إو  ،هما حتبُّ  عن فعلِ  النفسِ  ألنه حبسُ  ؛العطاء خرين  الصربُ  لن عِ منا جُ وإ
 . (28)ى به يف اآلجللتأذَّ  هُ أو تركن  هُ مما لو فعلن  ،العاجل

 
(26 ) 

 العمل خري من املذلَّة
 

 وسلَّمن قال:عن أيب هريرةن رضين هللا عنه، أن رسولن هللا صلَّى هللا عليه 
  يتَ خرٌي له مِّن أْن أي ،هرِّه ظَتطَِّب على َيح ُخَذ أحدُكم َحبَلُه، فألْن أي ،بيده يوالذي نَفس "

 ."َعهنطاُه أو مَ أع ،هسألَ فيَ  رجالا 
 

 . 11/304ابختصار من فتح الباري  (28) 
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 (.1401صحيح البخاري )

 
 حيتطب: جيمُع احلطنب.

 فيتصدَُّق منه ويستغين به. على ظهره: أي حامالً على ظهره. 
به، خرٌي من   ق، والستغناءِ تصدُّ مث الوالحتطاب،  ،الغدو   من مشقَّةِ لحقُه ما ين  :"خرٌي": أي 

 .(29)لِ  السؤالذُ 
 

(27 ) 
 الصدقة وما يقوم مقامها

 
ه، عن النبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:   عن سعيِد بِن أيب بُردة، عن أبيه، عن جدِ 

 ". على كل ِّ مسلٍم صدقة"
د؟  قيل: أرأيتن إْن مل جين

 ".نفَسُه ويتصدَّق  يَعَتمُِّل بيديهِّ فَينَفعُ "قال: 
 أرأيتن إْن مل يستطع؟قال: قيل: 

 ". امللهوفَ يُعِّنُي ذا احلاجةِّ قال: "
 قال: قيلن له: أرأيتن إْن مل يستطع؟

 ."أيمُر ابملعروفِّ أو اخلري "قال: 
 قال: أرأيتن إْن مل يفعل؟

ُك عن الشر  قال: "  ".، فإَنا صدقةمُيسِّ
 

 (.1008صحيح مسلم )
 

 

 . من التصرف ، مع شيء 3/288حتفة األحوذي  (29) 
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ل إجياٍب ماِم النوويِ  قولن العلماء: املراُد صدقُة نندٍب وترغيب، نقلن السيوطيُّ عن اإل
 .(30)وإلزام

 .وعلى املظلوم ،وعلى املضطر   ،رعلى املتحس ِ  قُ طلن يُ  اللغةِ  عند أهلِ  امللهوفُ و 
 أنه  واملرادُ  .هذه الرواية كما يف غريِ   ،على نفسه صدقةٌ  معناهُ  :"هنا صدقة فإعن الشر ِ  كُ سِ متُ "

ِق ابملاِل أجرًاإذا أمسكن  ، كان له أجٌر على ذلك، كما أن للمتصدِ   .(31)  عن الشرِ  هلل تعاىلن
 

(28 ) 
 اخلري ال أييت ابلشر

 
 ، أن رجاًل سأل: عن أيب سعيٍد اخلُدري  

أييت اخلرُي ابلشرِ  اي رسولن هللا؟   أون
 ".ابلشر  إنه ال أييت اخلرُي فقال: "

 " ثالًث. ال أييت اخلرُي إال ابخلري م: "وبطريٍق أخرى قولُه عليه الصالُة والسال
 

(،  1052(، ومسلم )1396اخلرب، رواه الشيخان، البخاري ) من حديٍث مع اختصارِ  جزءٌ 
 واللفُظ لألخري.

 
  فهو من مجلةِ  ولو كثرن  منه أن الرزقن  ذُ يؤخن قال احلافُظ ابُن حجر وهو يربُط احلديثن مبا قبله: 

فيما مل  يف إنفاقهِ  واإلسرافِ  ،هن يستحقُّ به عمَّ  البخلِ  عارضِ ب له الشرُّ  عرضُ إمنا ين  ،اخلري
ى على شن ولكن خيُ  ،وابلعكس ، اشر   ا فال يكونُ خريً  ى هللا أن يكونن قضن  شيءٍ  وأن كلَّ  ،يشرع
 .(32)ر  له الش  فيه ما جيلبُ  فهِ له يف تصرُّ  عرضن أن ين  اخلرين  قن زِ من رُ 

 

 

 . 5/64شرح السيوطي لسنن النسائي  (30) 
 . ابختصار  3/81شرح النووي على صحيح مسلم  (31) 
 . 11/246فتح الباري  (32) 
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(29 ) 
 الثناء على العمل احلسن

 
  قال:عن أيب ذر ٍ 

ُدُه الناُس  قيلن لرسوِل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: أرأيتن الرجلن ينعمنُل العملن ِمن اخلرِي  من وحين
 عليه؟
 ".تلَك عاجُل ُبشَرى املؤمن"قال: 

 
 (.2642صحيح مسلم )

 
على  وهي دليلٌ  ،له ابخلري لةُ ى املعجَّ هذه البشرن  :معناه :العلماء لن أوردن فيه اإلماُم النوويُّ قو 

ذا إ هُ هذا كلُّ  .رضيف األ له القبولُ  عُ مث يوضن  ...إىل اخللق بهُ له فيحب ِ  تهِ  عنه وحمبَّ هللا تعاىلن  رضاءِ 
 .مذموم ضُ ل فالتعرُّ إو  ،منه حلمدهم ضٍ تعرُّ  من غريِ  الناسُ  هُ محدن 

الثناءن  ويطلُب منهم  املرءن ل يذهُب إىل الناسِ  هو أناإلماِم النوويِ  قلت: يبدو أن مقصودن 
 .(33) عليه، لكنَّ أفعالنُه وأخالقنُه ومعاملتنُه هي اليت جتلُب له هذا احلمدن والثناء

 
(30 ) 

 ذكُر هللا والتقرب إليه 
 

 عن أيب هريرةن رضين هللا عنه قال: قال النبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم:
هِّ  إنْ هللُا تعاىَل: أان عنَد ظن ِّ عبدي يب، وأان معه إذا ذَكَرين، ف يقولُ "  هُ ذكرت ذَكَرين يف نفسِّ

تقرََّب إيلَّ شباا تقرَّبُت إليه   منهم، وإنْ  خريٍ يف مأٍل  هُ ذَكَرين يف مأٍل ذكرت ، وإنْ يف نفسي
 ".ولةر هَ  هُ أاتين ميشي أتيت ، وإنْ يلَّ ذراعاا تقرَّبُت إليه ابعااتقرََّب إ  ذراعاا، وإنْ 

 
 

 . 16/189شرح النووي على صحيح مسلم  (33) 
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 .ُظ لألول(، واللف2675، صحيح مسلم )(6970صحيح البخاري )
 

 "أان عند ظنِ  عبدي يب": املراُد به الرجاُء وأتميُل العفو.
": الذاكرون غالًبا يكونون طائفًة ل نبَّ فيهم،   منهم  ذكنرنين يف مأٍل ذكرتُه يف مأٍل خريٍ  وإنْ "

 يف خالئقن من املالئكِة كانوا خريًا من تلك الطائفة.فإذا ذكرنُه هللا تعاىلن 
 .(34)اليدينقدُر مدِ   الباع:

 
(31 ) 

 اخلري يف اخليل
 

 : قالصلَّى هللا عليه وسلَّمن عن النبِ   عروةن البارقيِ  رضين هللا عنه،عن 
 ". إىل يومِّ القيامة : األجُر واملغنم، يف نواصيها اخلريُ معقوٌد اخليُل "
 

 .(1873واللفُظ له، صحيح مسلم ) (2951صحيح البخاري )
 

 اخلريِ  حلصولِ  أهنا أسبابٌ  واملرادُ  ... فيها ُلا كأنه معقودٌ  مالزمٌ  : أي "يف نواصيها "معقوٌد 
  رُ وَّ تصن ول يُ  ،هو األشرف  ا كان الوجهُ م  مث لن  .فيها للخريِ  عقدٌ  كأنهُ   ذاكن  ربن فاعتُ  ،لصاحبها

 .(35) ا له يف الناصيةعقدً  ذاكن  ربن اعتُ  ،ل يف الناصيةإ يف الوجهِ  العقدُ 
ا تكوُن يف نواصيها اخلرُي والربكة إذا كان اختاُذها يف الطاعة، أو يف احلديِث بياُن أن اخليلن إمنو 

 مذمومة.يف األموِر املباحة، وإل فهي 
 .(36) واملغنُم املقرتُن ابألجِر إمنا يكوُن من اخليِل ابجلهاد

 

 

 . 3،  17/2ى صحيح مسلم  ، شرح النووي عل13/514فتح الباري  (34) 
 . 6/221حاشية السندي على سنن النسائي  (35) 
 . 282،  5/217ينظر حتفة األحوذي  (36) 
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(32 ) 
 من الطب النبوي 

 
 عن جابر بِن عبدهللا قال: مسعُت رسولن هللا صلَّى هللا عليه وسلَّمن يقول:

جَ ن أدويتُِّكم خري، ففي َشربةِّ عسلإِّْن كاَن يف شيٍء مِّ " ن انر، ٍة مِّ ، أو َلْذعم، أو َشرطةِّ حمِّ
 ". َأكتويوما أحبُّ أن 

 
 .(، واللفُظ لألول2205، صحيح مسلم )(5375صحيح البخاري )

 
 كما ذكر النووي، فهو إشارٌة إىل مجيِع ضروِب املعافاة.   عند أهلهِ هذا من بديع الطبِ  

احلجامِة  واملراُد ابحملجِم هنا احلديدُة اليت ُيشرنُط هبا موضُع طُة حمجم" هي احلجامة، "شنر 
 الدم. جن خرُ لين 

 "لذعٌة من انر": اخلفيُف من حرِق النار. 
حّت   ابلكي   العالجِ  إىل أتخريِ  شارةٌ ": إوما أحبُّ أن أنكتويقولُه صلَّى هللا عليه وسلَّم: "و 

 من أملِ  أضعفن  قد يكونُ  أملٍ  يف دفعِ  الشديدِ  األملِ  (استعجالِ ِل )استعما ملا يف  ،إليه يضطرَّ 
 .(37)الكي  

 
(33 ) 

 خروج النساء إىل صالة العيد
 

 عن أُمِ  عطيَّةن قالت:
، العواتَق واحلُيََّض  أمَران رسوُل هللاِّ صلَّى هللا عليه وسلََّم أن ُُنرَجهنَّ يف الفِّطرِّ واألضَحى

 وَيشَهْدَن اخلرَي ودعوَة املسلمني.زْلَن الصالة، ُض فَيعتَ وذواتِّ اخلدور. فأم ا احلُيَّ 
 رسولن هللا، إحداان ل يكوُن ُلا ِجلباب؟قلت: اي 

 

 . 10/141، فتح الباري 197، 14/193شرح النووي على صحيح مسلم  (37) 
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اقال: "  ". لِّتُ ْلبِّْسها أخُتها من جلبابِّ
 

 (، واللفُظ له.890(، صحيح مسلم )318صحيح البخاري )
 

حقَِّت التزويج، أو هي الكرميُة  ، أو قاربت، أو استالعواتُق مجُع عاتق، وهي من بلغِت احلُلم
 .على أهلها

. وقالن السيوطي: هو سرٌت يف انحيِة البيِت تقعُد وهو البيُت أو السرتواخلدوُر مجُع ِخْدر، 
  وراءه. البكرُ 

 ويف احلديِث أن من شأِن العواتِق واملخدَّراِت عدُم الربوِز إل فيما أُِذنن ُلنَّ فيه. 
 ِب للمرأة، ومشروعيُة عاريَِّة الثياب. وفيه استحباُب إعداِد اجللبا

ِء إىل شهوِد العيدين، سواٌء كنَّ شوابَّ أم ل، وذواِت هيآٍت أم وفيه استحباُب خروِج النسا
 .(38)ل
 

(34 ) 
 فضيلة الصالة يف املسجد النبوي 

 
 عن أيب هريرةن رضين هللا عنه، أن النبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:

 ".خرٌي مِّن ألفِّ صالٍة فيما سواه، إال  املسجَد احلرام ذاصالٌة يف مسجدي ه"
 

 .(، واللفُظ للبخاري1394، صحيح مسلم )(1133صحيح البخاري )
 

 

، شرح السيوطي على سنن  3/180، حاشية السندي على سنن النسائي 2/470، 1/423فتح الباري  (38) 
 . 1/194النسائي  
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صالٌة يف  "ه حديثن جابر بِن عبدهللا املرفوع: غريُ و ( 15306روى اإلماُم أمحد يف مسنده )
، وصالٌة يف املسجِد احلراِم امِمن ألِف صالٍة فيما سواه، إل  املسجدن احلر  أفضلُ مسجدي هذا 

 . (39)أفضُل من مائِة ألِف صالٍة فيما سواه"
رُف بفضِل العبادِة فيها  ش استدلَّ هبذا احلديِث على تفضيِل مكةن على املدينة؛ ألن األمكنةن تن و 

 .(40) ، مما تكوُن العبادُة فيه مرجوحة. وهو قوُل اجلمهورعلى غريها
 

(35 ) 
 صفوف الرجال والنساء

 
 يب هريرةن قال: قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلم:عن أ

 ". خرُي صفوفِّ الرجالِّ أوَّهُلا، وشرُّها آخُرها، وخرُي صفوفِّ النساءِّ آخُرها، وشرُّها أوَّهُلا"
 

 (.440صحيح مسلم )
 

 :   خريُ  ،الكالرج  فهنَّ  ،زات ل مع الرجالي متمي ِ وأما إذا صلَّ قال اإلماُم النوويُّ رمحنُه هللا تعاىلن
   .ها آخرهاوشرُّ  ،أوُلا صفوفهنَّ 

 ،الشرع ها من مطلوبِ وأبعدُ  ، وفضاًل ها ثواابً أقلُّ  والنساءِ  يف الرجالِ  الصفوفِ  بشر ِ  واملرادُ 
   .ها بعكسهوخريُ 

  ، ورؤيتهم الرجالِ  من خمالطةِ  لبعدهن ِ  مع الرجالِ  احلاضراتِ  النساءِ  صفوفِ  آخرُ  لن ض ِ وإمنا فُ 
 لعكسِ  صفوفهنَّ  أولُ  مَّ وذُ  .ذلك  كالمهم وحنوِ   حركاهتم ومساعِ  هبم عند رؤيةِ  القلبِ  قِ وتعلُّ 
 .(41)وهللا أعلم .ذلك 

 
 

(، وقال الشيخ شعيب:  9/164إسناده حسن )شرح النووي على صحيح مسلم   ذكر اإلمام النووي أن (39) 
 إسناده صحيح على شرط البخاري. 

 . 3/67قاله ابن حجر يف فتح الباري  (40) 
 . 4/159شرح النووي على صحيح مسلم  (41) 



29 
 

(36 ) 
 خري ما يكون للجنازة

 
 هللِا صلَّى هللا عليه وسلَّمن يقول:عن أيب هريرةن قال: مسعُت رسولن 

 غرَي ذلَك كاَن شرًّا  أسرِّعوا ابجلنازة، فإْن كانْت صاحلةا قرَّبتموها إىل اخلري، وإْن كانتْ "
 ". َتضعونَُه عن رقابكم 

 
 .واللفُظ له (944صحيح مسلم )(، 1252صحيح البخاري )

 
 أسرعوا ابجلنازة: أي حبملها إىل قربها.

 املشي املعتاد. وُيكرنُه اإلسراُع الشديد.سجيَِّة املراُد ابإلسراِع ما فوق عن الشافعي واجلمهور: و 
ٍة خُياُف  قال احلافُظ ابُن حجر: واحل اصُل أنه يستحبُّ اإلسراع، لكْن حبيُث ل ينتهي إىل شدَّ

معها حدوُث مفسدٍة ابمليت، أو مشقٍَّة على احلامِل أو املشيِ ع؛ لئال  ينايف املقصودن من النظافِة 
 .(42)وإدخاِل املشقَِّة على املسلم

 
(37 ) 

عراملباح واملذموم من   الش ِّ
 

 عن النبِ  صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:عن ابِن عمرن رضين هللا عنهما، 
 ". مَيَتلَئ شعرااألْن ميتلَئ جوُف أحدُِّكم قيحاا، خرٌي له مِّن أْن "
 

 .(2257واللفُظ له، صحيح مسلم ) (5802صحيح البخاري )
 

 

 . 3/326، عون املعبود 3/184فتح الباري  (42) 
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 وغريهِ  عن القرآنِ  شغلهُ ين  حبيثُ  ،ا عليهمستوليً  ،ا عليهغالبً  الشعرُ  أن يكونن  أن املرادن  الصوابُ 
 ذا كان القرآنُ إفأما  ،كان  شعرٍ  من أي ِ  وهذا مذمومٌ  ،هللا تعاىلن  وذكرِ  الشرعيةِ  العلومِ من 

مع  من الشعرِ  اليسريِ  حفظُ  فال يضرُّ  ،عليه هو الغالبن  الشرعيةِ  وغريمها من العلومِ  واحلديثُ 
   .وهللا أعلم .اا شعرً ليس ممتلئً  هُ ألن جوفن  ؛هذا

ن كان ل  إو  ، وكثريه قليلهِ  ،امطلقً  الشعرِ  على كراهةِ  ديثِ هبذا احل العلماءِ  بعضُ  واستدلَّ 
   ...فيه حشن فُ 

 ،حسن حسنهُ  وهو كالمٌ  :قالوا .وحنوه حشٌ فيه فُ  ما مل يكنْ  هو مباحٌ  :ةكافَّ   وقال العلماءُ 
  ، واستنشده ،م الشعرهللا عليه وسلَّ  ىصلَّ  النبُّ  فقد مسعن  .وهذا هو الصواب  . قبيح وقبيحهُ 

  هُ وأنشدن  ،وغريها يف األسفارِ  حبضرتهِ  هُ أصحابُ  هُ وأنشدن  ،املشركي يف هجاءِ  انن به حسَّ  وأمرن 
منا أنكروا إو  ،منهم على إطالقه أحدٌ  هُ نكرْ ومل يُ  ،السلف وفضالءُ  الصحابةِ  وأئمةُ  اخللفاءُ 
 .(43) . ذكرُه النوويحش وحنوهوهو الفُ  ،منه املذمومن 

 
(38 ) 

 يف الفنتخري املال 
 

 خلُدريِ  رضين هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: عن أيب سعيد ا
  يفرُّ بدينهِّ  ،ر طْ القَ  اجلبالِّ ومواقعَ  َعفَ ُع با شَ بَ ت ْ خرُي مالِّ الرجلِّ غنٌم ي َ  أن يكونَ  يوشكُ "

 ."من الفنت
 

 (.3124)صحيح البخاري  
 

 يوِشك: ينقرب.
 شعنُف اجلبال: رؤوُس اجلبال.

 وُن األودية.مواقُع القنطر: بط

 

 مع شيء من الختصار.   15/14لم شرح النووي على صحيح مس (43) 
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 وُخصَّا ابلذكِر ألهنما مظانُّ املرعنى.
هذا ما ذكرنُه احلافُظ ابُن حجر. وقال يف عون املعبود: مواقُع القنطر: أي مواضُع املطِر وآثره،  

 .من الصحراِء واجلبال من النباِت وأوراِق الشجر، يريُد هبا املرعنى
 . ويعين صيانًة لدينه يفرُّ بدينه: أي بسبِب دينه.

 .(44)قال السندي: وفيه أنه جيوُز العزلة، بل هي أفضُل أايمن الفنت
 

(39 ) 
 خطر الفنت

 
 عن أيب هريرةن رضين هللا عنه قال: قالن رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم: 

، واملاشي فيها  املاشي نخرٌي مِّن القائم، والقائُم فيها خرٌي مِّ ُد فيها القاع، فِّنَت ستكوُن "
 ". هاذاا فَ ْليَ ُعْذ بَمع وأا أَملج  وجدَ  ، وَمنُيشرِّْف هلا َتْسَتْشرِّْفهُ  ، وَمناعين الس خرٌي مِّ 

 
 .(، واللفُظ للبخاري2886، صحيح مسلم )(3406صحيح البخاري )

 
 . هإليه والتعرُُّض ل  اإلشراُف للشيِء هو التطلُّعُ 

 ": أي عاصًما وموضًعا يلتجُئ إليه ويعتزل.منلجأً  ومنن وجدن "
 ": أي فليعتزل.ْذ بهفـنْليـنعُ "

: وأما قولُه صلَّى هللا عليه وسلَّم القاعُد فيها خرٌي ِمن " :قال اإلماُم النوويُّ رمحنُه هللا تعاىلن
التشبُِّث  ومن" إىل آخره، فمعناُه بياُن عظيِم خطرها، واحلثُّ على جتنُّبها، واُلرُب منها، القائم

   .(45)التعلُِّق هبا يف شيء، وأن شرَّها وفتنتنها يكوُن على حسبِ 
 
 

 

 . 8/124، حاشية السندي على سنن النسائي 11/234، عون املعبود 1/69فتح الباري  (44) 
 . 18/9شرح النووي على صحيح مسلم  (45) 
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(40 ) 
 اإلميان ولو كان قليالا 

 
 عن أنس بِن مالك، أن النبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّمن قال:

رُج مَن  مثَّ يَ  ، عريةشَ  كاَن يف قلبهِّ مَن اخلريِّ ما يَزنُ و  ن قال: ال إلَه إالَّ اّللَُّ النَّارِّ مَ  رُج منيَ "
ن مثَّ َيرُج مَن النَّارِّ مَ  ، رَّةا ب ُ  اَن يف قلبِّهِّ مَن اخلريِّ ما يزنُ كو  َه إالَّ اّللَُّ ن قال: ال إلالنَّارِّ مَ 

ُ و : ال إلقال  ". رَّةذَ  مَن اخلريِّ ما يزنُ هِّ اَن يف قلبكَه إالَّ اّللَّ
 

 (، واللفُظ لألخري.193(، صحيح مسلم )6975صحيح البخاري )
 

 الرُبَّة: حبَُّة القمح. 
وزِن الشعرية؛ ألنه قدَّمن الشعريةن وتالها  ن وزنن الرُبَِّة دونن قال احلافُظ ابُن حجر: ومقتضاُه أ

 . وكذلك هو يف بعِض البالد. ابلرُبَّة، مث الذرَّة 
 ظهُر يف شعاِع الشمسِ ِء املوزونة، وقيل: هي اُلباُء الذي ين االذرَِّة قيل: هي أقلُّ األشي ومعَنن 

 .(46) مثلن رؤوِس اإلبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 1/104فتح الباري  (46) 



33 
 

 (47)املراجع
 

 بريوت: دار الكتب العلمية ]الرتاث[. -املباركفوري. / حتفة األحوذي -
 -.2ط -بعناية عبدالفتاح أبو غدة.حاشية السندي على سنن النسائي/  -

 .]الرتاث[ هـ 1406، اإلسالمية حلب: مكتب املطبوعات 

  -.2ط -بعناية عبدالفتاح أبو غدة. /شرح السيوطي لسنن النسائي -
 .]الرتاث[ هـ 1406، إلسالميةا حلب: مكتب املطبوعات 

بريوت: دار إحياء الرتاث،   -.2ط -.شرح النووي على صحيح مسلم -
 هـ ]الرتاث[. 1392

 بريوت؛ دمشق:  -.3ط -حتقيق مصطفى ديب البغا. /صحيح البخاري -
 هـ.1416بريوت: دار ابن حزم،  -صحيح مسلم. -
 -.حممد مشس احلق العظيم آابدي /عون املعبود شرح سنن أيب داود  -

 هـ ]الرتاث[. 1415بريوت: دار الكتب العلمية،  -.2ط
بريوت: دار  -ابن حجر العسقالين.فتح الباري: شرح صحيح البخاري/  -

 هـ ]الرتاث[.1379املعرفة، 
 بريوت: دار صادر ]الرتاث[. -حممد بن مكرم بن منظور.لسان العرب/  -

 القاهرة: مؤسسة قرطبة ]الرتاث[. -.مسند أمحد بن حنبل -

ابن األثري؛ حتقيق طاهر أمحد الزاوي،   /اية يف غريب احلديث واألثر النه -
 هـ ]الرتاث[.1399بريوت: دار الفكر،  -حممود الطناحي.

 
  

 

مركز  املراجع اليت وضع يف آخرها لفظ ]الرتاث[ هكذا بي معقوفتي، هي لألقراص املدجمة اليت أصدرها   (47) 
 . الرتاث للربجميات يف األردن 
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